
 
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY 

„NASZA HISTORIA” 
 

1. ORGANIZATOR 

 

Organizatorami konkursu są: 

 Gminna Jednostka Kultury „Dworek na Długiej”.  

ul. Długa 3, tel.+48 667-22-70, dworek@dworek.warka.pl 

 Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce 

ul. Pułaskiego 24, tel. 48 667 22 67 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Pułaskiego w Warce tel. 48 667 21 87 

 

Konkurs jest jednym z elementów obchodów 234. rocznicy śmierci Kazimierza Pułaskiego. 

 

2. CEL  

 

Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży miasta i gminy Warka, historii Polski 

oraz historii lokalnej, w szczególności tej dotyczącej osoby Kazimierza Pułaskiego – bohatera RP i 

stanów Zjednoczonych AP. 

 

3. TEMATYKA  

 

Historia Polski w XVIII wieku, konfederacja barska, szlachta w XVIII wieku, życie i działalność 

Kazimierza Pułaskiego, Józef Pułaski-starosta warecki, historia miasta Warki. 

 

4. KATEGORIE WIEKOWE 

 

Turniej rozgrywany będzie pomiędzy szkołami w następujących kategoriach 

1. Szkoły podstawowe  

(PSP nr 1, Ostrołęka, Konary, Nowa Wieś, Wrociszew, Michałów), 

2. Szkoły gimnazjalne  

(PG w Warce, PG w Dębnowoli). 

 

Szkoła, będąca współorganizatorem konkursu oraz gospodarzem finału nie uczestniczy w konkursie. 

 

5. TERMINY  

 

Ogłoszenie konkursu – 18.09.2013, 

Wewnątrzszkolne działania (dowolne, wg uznania dyrektorów) mające na celu wyłonienie uczniów 

reprezentujących szkołę – do 09.10.2013,  

Zakończenie przyjmowania kart zgłoszeniowych ze szkół (do godz. 12:00) – 09.10.2013, 

Termin konkursu międzyszkolnego – 11.10.2013 (PSP nr 2 w Warce, godz. 9:00), 

Wręczenie nagród – 11.10.2013 (Podczas oficjalnych uroczystości 234. rocznicy śmierci 

Kazimierza Pułaskiego, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, przed pomnikiem Bohatera – ok. 

12:30). 

mailto:dworek@dworek.warka.pl


 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA  

 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie reprezentujący szkoły gminy Warka.  

2. Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie jedną reprezentację. 

3. Każda reprezentacja składać się musi z 3 zawodników podstawowych oraz może mieć 

wyznaczonego 1 zawodnika rezerwowego, który będzie mógł wystąpić w finale konkursu w 

przypadku niemożności występu jednego z podstawowych zawodników lub jeśli organizatorzy 

zdecydują o włączeniu zawodnika rezerwowego do konkursu w inny sposób. 

4. Każda drużyna musi posiadać kapitana, który będzie ją reprezentował. 

5. Każda drużyna musi mieć dorosłego opiekuna wpisanego w kartę zgłoszeniową. 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie przez szkołę wypełnionego i podpisanego 

formularza stanowiącego załącznik do regulaminu. 

 

7. FORMUŁA  KONKURSU 

 

Konkurs wiedzy polegał będzie na bezpośredniej rywalizacji drużyn reprezentujących poszczególne 

szkoły. Zadania będą wykonywane drużynowo. Kapitan reprezentujący drużynę będzie udzielał 

ostatecznych odpowiedzi.  

 

8. NAGRODY 

 

W konkursie przewidziane są nagrody książkowe, rzeczowe oraz dyplomy, zarówno dla szkół jak i 

dla zawodników reprezentujących je.  

 

9. TEKSTY ŹRÓDŁOWE 
 

Materiały przygotowane przez Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce: 

Kazimierz Pułaski – bohater Dwóch Narodów, opr. Iwona Stefaniak, Muzeum im. Kazimierza 

Pułaskiego, Warka 2009 

Przewodnik po Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, pod red. I. Stefaniak, Warka 2004 

 

Dla chętnych:  

Kazimierz Pułaski (1745-1779), Antoni Lenkiewicz, Wrocław 2004 

Materiały na stronie www.muzeumpulaski.pl 

 

10. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Uczestnicy konkursu zezwalają na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Konkursu 

informacji osobowych zawartych w zgłoszeniu drużyn. 

2. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i 

prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja – 16.09.2013 

http://www.muzeumpulaski.pl/

